Інформація про використання коштів державного бюджету на
утримання управління регіонального розвитку, містобудування та
архітектури облдержадміністрації у 2018 році
У 2018 році загальна сума касових видатків на утримання управління
регіонального розвитку, містобудування та архітектури облдержадміністрації
за рахунок загального фонду державного бюджету склала 2006,0 тис.грн., що
складає практично 100% від планових показників (2006,4 тис.грн.)
Використання коштів по кодах економічної класифікації видатків.
КЕКВ 2111: Заробітна плата - 1564,1 тис.грн., у тому числі:
посадові оклади - 679,3 тис.грн. (43,4% від фонду зарплати);
надбавка за ранг – 39,5 тис.грн. (2,5% від фонду зарплати);
надбавка за вислугу років – 178,5 тис.грн. (11,4% від фонду зарплати);
надбавка за високі досягнення у праці, інтенсивність праці, виконання
особливо важливої роботи – 188,7 тис.грн. (12,1% від фонду зарплати);
грошова допомога до щорічної відпустки (Матеріальна допомога на
оздоровлення) у розмірі середньомісячної заробітної плати – 108,5 тис.грн.
(6,9% від фонду зарплати);
індексація заробітної плати – 1,4 тис.грн. (0,1% від фонду зарплати);
премії – 368,2 тис.грн. (23,6% від фонду зарплати);
КЕКВ 2120: Нарахування на заробітну плату – 345,1 тис.грн.
Видатки на заробітну плату з нарахуваннями складають 95,2% від
загальної суми видатків загального фонду на утримання управління.
КЕКВ 2210: предмети, матеріали, обладнання та інвентар –
14,0 тис.грн. Кошти використано на придбання паперу (2,9 тис.грн.);
швидкозшивачів картонних, книг канцелярських, зошитів, скоб, скріпок та
інших канцтоварів (2,6 тис.грн.); малоцінних предметів (клавіатури, принтер,
мишки комп‘ютерні) – 7,4 тис.грн.; комплектуючих і дрібних деталей до
комп‘ютерної та оргтехніки – 1,1 тис.грн.
КЕКВ 2240: оплата послуг (крім комунальних) – 14,5 тис.грн. Кошти
використано на оплату за оренду, експлуатаційні та інші комунальні послуги,
відшкодування земельного податку (8,1 тис.грн.); оплату послуг зв’язку
(4,9 тис.грн.); заправку картриджів, ремонт принтерів (1,5 тис.грн.).
КЕКВ 2250: видатки на відрядження – 0,8 тис.грн.
КЕКВ 2270: Оплата комунальних послуг та енергоносіїв –
67,5 тис.грн. З них на оплату теплопостачання – 39,6 тис.грн.; на оплату
водопостачання та водовідведення – 1,5 тис.грн.; на оплату електричної
енергії – 26,4 тис.грн.
Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року відсутня.
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У 2018 році на утримання управління також було передбачено кошти
спеціального фонду на виконання заходів програми підтримки місцевих
органів виконавчої влади з питань реалізації ними делегованих і владних
повноважень у Кіровоградській області на 2016-2018 роки у
сумі 41,8 тис.грн.
З них КЕКВ 2240: оплата послуг (крім комунальних) – 41,5 тис.грн.;
КЕКВ 2282 окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не
віднесені до заходів розвитку- 0,3 тис.грн.
КЕКВ 2240: кошти використано на оплату за оренду, експлуатаційні та
інші комунальні послуги, відшкодування земельного податку (37,4 тис.грн.);
оплату послуг зв’язку (2,5 тис.грн.); перезарядку вогнегасників (0,2 тис.грн.);
страхування орендованого приміщення – 1,4 тис.грн.
КЕКВ 2282: кошти у сумі 0,3 тис.грн. витрачені на оплату навчання
відповідальної особи з охорони праці та протипожежної безпеки
На виконання заходів програми інформатизації Кіровоградської області
"Електронна Кіровоградщина" на 2017-2019 роки, управлінню були
передбачені кошти у сумі 9,0 тис.грн., які використані за КЕКВ 2240 на
придбання 3-х робочих місць системи електронного документообігу "ДОК
ПРОФ 3".
Кредиторська заборгованість станом на 01 січня 2019 року відсутня.
У 2018 році управлінням було отримано 2618 листів, доручень (всі
отримані доручення виконані у встановлені терміни), організовано та
проведено 8 семінарів, конференцій, працівники управління брали участь у
перевірках
діяльності
органів
архітектури
та
містобудування
райдержадміністрацій та міськвиконкомів.
Витрати на утримання однієї штатної одиниці склали 182,4 тис.грн.

